
SANATORINĖS MOKYKLOS 2018-2019 M.M. PROJEKTINĖ VEIKLA 

Projekto pavadinimas Trukmė Koordinatorius Darbo grupės nariai Klasės Mokini

ų 

skaičiu

s 

Trumpas projekto aprašymas 

Tarptautinis lygmuo 6 

eTwinning „Tongue 

Twisters“ 

2018 m. 

rugsėjo-

spalio mėn. 

A. Grigaliūnė J. Petrauskienė 

J. Rinevienė 

J. Staponkienė 

5-10 kl. 30 Projekto tikslas- paminėti Europos 

kalbų dieną, siekiant atskleisti turtingą 

Europos lingvistinę ir kultūrinę 

įvairovę.  

 Uždaviniai:  1. turtinti mokinių 

žodyną vaizdingais posakiais; 2. 

lavinti mokinių vaizduotę bei 

kūrybiškumą; 3. ugdyti mokinių 

domėjimąsi savo ir kitų Europos šalių 

kalbomis, jų vaizdingumu. 

Projekto dalyviai ne tik pristatė savo 

gimtosios kalbos greitakalbes, bet ir 

mėgino ištarti kitų šalių greitakalbes. 

Tai buvo puiki galimybė pažinti kitas 

kalbas, palyginti jas su gimtąja, lavinti 

sudėtingiausių garsų, jų junginių 

tarimą. 

 

eTwinning “Xmas 

Cards” 

2018 m. 

gruodis 

A. Grigaliūnė J. Petrauskienė 5-10 kl. 40 Projekto tikslas – pasikeisti kalėdiniais 

sveikinimais su kitų Europos šalių 

mokiniais, Kalėdų tradicijomis, 

tradicinių patiekalų receptais, pažinti 

kitas kultūras bei skatinti toleranciją 

kultūriniams skirtumams, tobulinti 

anglų kalbos kompetencijas. 

eTwinning “Christmas 

Cards Exchange”  

2018 m. 

gruodis - 

A. Grigaliūnė  5-10 kl. 40 Projekto tikslas – pasikeisti kalėdiniais 

sveikinimais ir tradicijomis su kitų 

https://live.etwinning.net/projects/project/182584
https://live.etwinning.net/projects/project/182584


 sausis Europos šalių mokiniais, pažinti kitas 

kultūras bei skatinti toleranciją 

kultūriniams skirtumams, tobulinti 

anglų kalbos kompetencijas, sukurti 

interaktyvią priemonę/žaidimą, skirtą 

paminėti Europos kultūros paveldo 

metus. 

“Erasmus +” KA1 

“Kokybiškas 

įtraukusis ugdymas – 

pozityvus mokytojo 

profesionalumas 

kiekvieno mokinio 

ugdymo (-si) sėkmei” 

2018-2020 A. Grigaliūnė    Projektu siekiama kokybės 

užtikrinimo ir tarptautiškumo 

plėtros organizacijoje, tobulinti 

pedagogų kompetencijas keičiant 

mokymo paradigmą į mokymosi ir 

pasirengimą dirbti su specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiais 

mokiniais, jų įtrauktimi į 

ugdymo(si) procesą, tobulinti 

mokinio asmeninės pažangos 

sistemą, sukurti E-portfolio, 

tikslingai ir efektyviai naudoti 

skaitmenines priemones, 

mobiliuosius įrenginius, ugdymo 

procesuose, kurie padės mokiniams 

geriau įsisavinti ir suprasti 

mokomąją medžiagą, gerins 

asmeninius mokinių pasiekimus ir 

ugdys supratimą apie skaitmeninę 

mokymo(si) kultūrą ugdymo(si) 

procese. 



Nord Plus Junior 

projektas „Kuriame 

ateities mokyklą".  

Nr. NPJR-2017/10162 

 

2017-2018 D.Vilcinė L. Giedraitienė, 

I.Grabauskienė, 

A.Grigaliūnė, 

J. Rinevienė, 

J.Staponkienė, 

G.Gabšienė, 

klasių auklėtojos, 

šalys-partnerės -

Estija, Latvija, 

Suomija. 

6-8 kl. 20 20 mokinių 3 mobilumų metu suskurs 

ateities mokyklos modelį, jį pristatys 

mokyklos bendruomenei. Anglų 

kalbos žinias patobulins ir anglų 

kalbos įvertinimai padidės mažiausiai 

vienu balu. 

„INNOVATE YOUR 

DREMS“ 2019 

2019 Andželika 

Grigaliūnė, Lina 

Navikienė, Dina 

Katkevičienė 

 3-4 kl. 17 Projekto tikslas – padėti mokiniams 

suprasti ir pažinti nuolat besikeičiantį  

darbo pasaulį, pasirengti ateities 

profesijoms. Visos projekto veiklos 

paremtos STEM dalykų taikymu 

praktikoje. 

Respublikinis lygmuo (3) 

„Gera mokykla: nuo 

geros prie geresnės“ 

2017-2018 V. Lunskis 

 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo darbo 

grupė 

 

  Darbo grupė dalyvavo kvalifikacijos 

kėlimo kursuose, sukūrė iliustracijas 

rodikliams, kurios yra projekto 

leidinyje „Gera mokykla: nuo geros 

prie geresnės". 2018 METAIS 

Leidinys BUS pristatytas mokyklos 

pedagogams. Kiekviena darbo grupė, 

pagal veiklos kokybės įsivertinimo 

rodiklius už kuriuos jie yra atsakingi, 

susipažino su kitų mokyklų patirtimi, 

pakoregavo veiklos planus. 



„Šiaurės šalių 

literatūros savaitė“ 

2018-05-01    

iki 

2019-02-11 

G. Čerkauskienė Lietuvių kalbos ir 

literatūros  mokytojai 

1-10 kl. 100 Skaitėme tekstus iš knygų balsu ,per 

pirmą pamoką, visų klasių mokiniams. 

Taip atsiliepdami į kvietimą dalyvauti   

NORDEN projekto  knygų skaityme. 

Šiaurės savaitės metu vakarais vyko 

,,knyga+filmas ‘‘vakarojimai. 

„Sveikatiada“ 2018-

2019m. 

J. Staponkienė J. Rinevienė 

J. Petrauskienė 

5-10 kl. 120 Tai ilgalaikė sveikos gyvensenos 

ugdymo programa, kuri suteikia 

vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie 

sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  

Organizuojami vaikams įdomūs ir 

patrauklūs renginiai, kurių metu 

moksleiviai plečia savo žinias ir 

supratimą sveikos mitybos ir fizinio 

aktyvumo srityse. 

Savivaldybės lygmuo (4) 

„Dovana Lietuvai“ 2019-05-24 J. Petrauskienė 

 

GKK mokytojai, 

plaukimo mokytoja 

Bendruomenės 

nariai 

20 Tikslas – dovanoti bendruomenei  gerą 

darbą. Dovanojamas GKK, plaukimo 

mokytojų užsiėmimas skirtas stiprinti 

sveikatą. 

„Šv. Velykų 

belaukiant“ 

2019 04 

15-19 

J. Petrauskienė 

 

A. Grigaliūnė,  

D. Stankaitienė, 

klasių vadovai 

1-10 kl. 120 Tikslas – plėsti žinias apie lietuvių 

liaudies tradicijas, praktiškai išbandyti 

margučių marginimo technikas.  

Surengti margučių parodėlę. 

Floristikos būrelio dalyviai gamins 

velykinius akcentus ir papuoš 

mokyklos erdves. 

30 pradinių klasių mokinių iš Šiaulių  

rajono mokyklų plės žinias apie 

lietuvių liaudies papročius, tradicijas, 

parodys meninius gebėjimus, 

kūrybiškumą gamindami velykinius 



akcentus. 

„O kaip vokiškai?“ 2018-10-24 Irma Rimšienė  Lina Navikienė 

Dina Katkevičienė 

1-4 kl. 27 Skaitys vokiškas pasakas,  iliustruos 

pasakas , vokiškai užrašys pasakų 

pavadinimus. Vokiečių pamokėlės 

metu visi pasipuoš iš siūlų pintomis 

Vokietijos vėliavos spalvų 

apyrankėmis. Žaisdami išmoks 

vokiškai pasisveikinti, pasakyti savo 

vardą, nuspalvins Vokietijos vėliavą ir 

užrašys jos spalvų pavadinimus. 

„Top 100: skaityk, 

atrask, kurk“ 

2018 03-05 

2018 – 09 

iki 2019 - 

05 

L. Navikienė D. Katkevičienė  1-4 kl. 20 Vykdo projektą Šiaulių miesto 

savivaldybės viešosios bibliotekos 

„Šaltinėlio“ filialas. Projekto metu 

miesto pradinukai skatinami skaityti 

reikšmingiausias ir vertingiausias 

Tarptautinės vaikų ir jaunimo 

literatūros asociacijos (IBBY) 

Lietuvos skyriaus, bendradarbiaujant 

su Lietuvos nacionaline Martyno 

Mažvydo biblioteka, sudaryto sąrašo 

„Šimtas knygų vaikams. 

Mokyklos lygmuo (11) 

„Monstrų puota“ 

 

 

2018 10-

21-25 

J. Petrauskienė 

A. Grigaliūnė,  

J.Rinevienė J.  

 

Mokinių taryba, 

klasių auklėtojai 

1-10 kl. 80 Tikslas – plėsti žinias apie kitų šalių 

tradicijas ir kultūrą. Veiklos: 

mokyklos puošyba šventinėmis 

dekoracijomis; gražiausiai papuoštų 

klasės durų, Helovino kaukių ir 

kostiumų konkursas; gamyba iš 

moliūgų žibintų; dalyvavimas 

socialiniame projekte ATRASK ir 

Šiaulių regiono mokinių virtualaus 

„Gražiausio Helovino moliūgo“ 

konkurse;  teminė viktorina  (anglų 

kalba); diskoteka. 



„Šv. Velykų 

belaukiant“ 

2019 04-

22-25 

L. Navikienė L. Navikienė,  

D. Katkevičienė,  

1 – 4 kl. 27 Supažindinti pradinių klasių mokinius 

su tradicijomis, kurti šventinę 

nuotaiką. Veikla: Velykiniai akcentai. 

(klasės puošimas, velykiniai darbeliai), 

valandėlės apie Velykų papročius ir 

tradicijas, gražiausio margučio 

rinkimai, margučių ridenimo 

varžytuvės. 

„Šv. Kalėdų belaukiant“ 2018 12 J. Staponkienė 

 

I. Liutkevičienė 

S.Banevičienė  

D. Stankaitienė 

 

1-10 kl. 120 Advento renginių ciklas, skirtas 

susikaupimui ir didžiosios metų 

šventės – Kalėdų laukimui (Advento 

popietė, Šv. Mišios, mokyklos 

puošyba, klasių valandėlės).  

L. Navikienė D. Katkevičienė, 

  

1 – 4 kl. 27 Veiklos: Kalėdiniai darbeliai. 

Kalėdinių filmų žiūrėjimas. Šv. Kūčių 

ir Kalėdų papročiai, burtai, edukacinis 

užsiėmimas kalėdinis, pasirodymas, 

Kalėdiniai sveikinimai. Šventinė 

diskoteka. . 

„Pykšt  Pokšt.“  2019-07-

03-04 

D. Katkevičienė  1-3 kl. 12  Atliks eksperimentus artimiausioje 

aplinkoje, atliks bandymus su 

spalvomis, vandeniu, ledu. 

Savarankiškai pildys darbo lapus 

mokysis samprotauti, diskutuoti, 

daryti prielaidas, jas patvirtinti arba 

paneigti, ugdys probleminio mąstymo 

įgūdžius, kaups asmeninę patirtį. 

„Tyrinėk. Atrask. 

Ieškok. Pažink“ 

 

2019-07-

05-06 

 D. Katkevičienė  1-3kl. 12 Edukacinė išvyka. „Pažink savo 

kraštą.“ 

 Žygis Talkšos ekologiniu taku.  

Medžiagos rinkimas. Stendo ruošimas. 

Viktorina „Ar pažįstu medžius.“ 

 

„Socialinių įgūdžių ir 2017-2018  L. Navikienė  J. Užgalienė 1 – 4 kl. 27 Tikslas - ugdyti mokinių socialinius 



pilietiškumo ugdymas“ -2019 m.m. D. Katkevičienė įgūdžius ir skatinti pilietiškumą.  

Veikla:  Valandėlės apie saugų eismą. 

Valandėlės sveikatos temomis,  

„ Atpažink jausmus?“, „Emocija+“,  

„Mokomės spręsti konfliktus“. 

Higienos įgūdžių mokymas.  Viktorina 

„Ar pažįsti Lietuvą“. 

„Tolerancijos savaitė“ 2018 11 J. Staponkienė I. Liutkevičienė 

S. Banevičienė 

 

1-10 kl. 120 Integruotos pamokos tolerancijos 

tema, prisijungiama prie tolerancijai 

skirtų pilietinių iniciatyvų, minima 

tarptautinė tolerancijos diena. 

Taisyklingos laikysenos 

savaitė 

2018 10 

05-09 

R. Gudaitė-

Fediuk 

E. Bakševičius, 

A. Veikutienė 

1-10 kl. 120 Tikslas – skatinti fizinį aktyvumą, 

puoselėti bei stiprinti sveikatą, skatinti 

pažinti savo kūną ir formuoti 

taisyklingos laikysenos įgūdžius, 

plėtoti, skleisti sveikos gyvensenos 

kompetencijas ir principus. 

Tinklinio turnyras 2018 11 

27- 

12 18 

E. Bakševičius K. Eizintas 

V. Sėjūnas 

5-10 kl. 

(taip pat buvę 

Šiaulių 

sanatori- 

nės mokyklos 

mokiniai) 

25 Tikslas – skatinti bendravimą ir 

bendradarbiavimą žaidžiant 

komandoje, siekiant bendro rezultato. 

Žaidžiant stengsis pritaikyti išmoktus 

technikos ir taktikos veiksmus 

(stovėsena, kamuolio padavimas ir 

t.t.). Kilnus elgesys sporte ir garbingas 

rungtyniavimas. 

„Eglutė kitaip“ 

 

2018-12 

 

 

G. Čerkauskienė L. Bartašienė 2-10 kl.  Tikslas – kūryba ir išradingumas, 

matematiniai skaičiavimai. Bibliotekos 

erdvinės kompozicijos kūrimas. . 

 

Skaitymo PIKNIKAS  

 

2019-06 

 

G. Čerkauskienė V. Norkus 5-10 kl. 120 Knygų skaitymas gamtoje 

 


